
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 15ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17473/11-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του 

Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Ξυριδάκης Παντελής.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 321/15-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 17930/19-11-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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ΘΕΜΑ    3Ο Η.Δ. 

Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας,  

εκκαθαριστικών μηνών Ιανουάριο  έως και Ιούλιο 2021. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ' αρ. 162/16-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 

παρέμεινε ενιαίος ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 και για τις τρεις (3) 

Δημοτικές Κοινότητες Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού και συγκεκριμένα καθορίστηκε σε πενήντα πέντε 

λεπτά (0,55) του ευρώ ανά τ.μ. φωτιζόμενης στεγασμένης επιφάνειας και σε τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ ανά 

τ.μ. μη στεγασμένων χώρων.   

Από το ποσό του φόρου των (0,55) € ανά τ.μ. φωτιζόμενης στεγασμένης επιφάνειας, καθώς και των  

(0,30) € ανά τ.μ. μη στεγασμένων χώρων, ποσό (0,15) € ανά τ.μ. και ποσό (0,10) € ανά τ.μ. αντίστοιχα, θα 

διατεθεί, σύμφωνα με την άνω απόφαση του Δ.Σ., αποκλειστικά για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990). 

Από τον Μάρτιο του 2021, (ως γνωστό η απόδοση των τελών γίνεται δύο μήνες μετά από την 

ενσωμάτωσή τους στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και την είσπραξή τους), αποδίδεται από τη ΔΕΗ  και τους λοιπούς 

ενεργειακούς παρόχους, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα για το έτος 2021 

συντελεστή και θα πρέπει να αποφασίσουμε για την απόδοση του αναλογούντος ποσού στα σχολεία του Δήμου 

μας.  

   Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα, τα ακαθάριστα έσοδα από φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, εκκαθαριστικών μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουλίου 2021, τα οποία αποδόθηκαν 

από τη ΔΕΗ και τους λοιπούς ενεργειακούς παρόχους και εισπράχθηκαν από τον Δήμο μας τους μήνες  

Μάρτιο 2020 έως και Αύγουστο 2021, αλλά και του ιδίου εσόδου που εισπράχτηκε απευθείας από τον Δήμο 

μας το ίδιο χρονικό διάστημα, ανέρχονται στο συνολικό ποσό 771.125,37 € και αναλύεται ανά μήνα σε 

146.835,64€, 110.624,61€, 154.741,05€, 142.217,21€, 121.265,15€ και 95.441,71€ αντίστοιχα.     

       Από το ανωτέρω ποσό των ακαθαρίστων εσόδων, αν αφαιρεθεί το ποσό των παρακρατήσεων, ήτοι 

ποσοστό 2% ως έξοδα είσπραξης και ποσοστό 24% Φ.Π.Α επί των εξόδων αυτών, το καθαρό εισπραχθέν ποσό 

ανέρχεται σε 752.001,46 €. {771.125,37-(771.125,37*2%) – ((771.125,37*2%)*24%)}.   

Το καθαρό ποσό των 752.001,46 €. αναλογεί σε συντελεστή φόρου πενήντα πέντε λεπτών (0,55) € ανά τ.μ. 

ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων χώρων και τριάντα λεπτών (0,30) € ανά τ.μ. μη στεγασμένων χώρων, το δε 

αναλογούν στα (0,15) € και (0,10) € ανά τ.μ. αντίστοιχα, θα υπολογισθεί σε ποσοστό 27,51717/100 επί του 

ετησίου καθαρού ποσού φόρου που θα εισπραχθεί και από τις δύο  κατηγορίες ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(στεγασμένων και μη), του ετησίου καθαρού ποσού προκύπτοντος εκ του γινομένου των συνολικών 

τετραγωνικών μέτρων ανά κατηγορία ηλεκτροδοτούμενων χώρων με τον καθορισθέντα ανά κατηγορία  

συντελεστή φόρου.    

Με βάση τα ανωτέρω το ποσό το οποίο πρέπει να αποδοθεί στα σχολεία σε εφαρμογή της με   αρ. 

162/16-11-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ανέρχεται στο ποσό 

των 206.929,52€ (752.001,46 x27,51717/100 = 206.929,52) .    
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Το ποσό των 206.929,52 € θα κατανεμηθεί, στις δύο σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως αυτή 

αναφέρεται στην υπ’ αριθμ.  8/9-11–2021 απόφασή της, ως εξής: 

1. Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσό 103.464,76 € 

2. Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσό  103.464,76 €    

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990 

5. Την υπ' αριθμ. 162/16-11-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

6. Την υπ’ αριθμ. 8/9-11–2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αποδοχή του ποσού των 206.929,52 € που αφορά Φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στις 

Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας, εκκαθαριστικών μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουλίου 2021. 

Το ποσό κατανέμεται στις σχολικές επιτροπές του Δήμου, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 8/9-11-2021 

απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ως ακολούθως: 

1. Για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσό 103.464,76 € 

2. Για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσό 103.464,76 €. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 321/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 31ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την 15ην Νοεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 19-11-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

       Γκιζελή Αλίκη  

       Μπονάτσος Χαράλαμπος  

       Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  

       Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα 

       Ξυριδάκης Παντελής 
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